ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของผูประสานงานหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 (ระบบ AEC)
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ
___________________________
เพื่อใหกิจกรรมวิชาการของผูประสานงานหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการ
ศึกษา 2559
(ระบบAEC)
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวน
ดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องกําหนด
การเปดและการปดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2559 พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วัน
ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียม การศึกษา
ภาคปกติ พ.ศ.2555ประกาศ ณ วันที่ 25พฤษภาคม พ.ศ.2555และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวย
การเก็บเงินคาธรรมเนียม การศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วัน
ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 29กรกฎาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราคา
ธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.
ศ. 2559 มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวันปฏิบัติกิจกรรมวิชาการ ดังนี้
วัน เดือน ป
กิจกรรมวิชาการ
16 ก.พ. - 14 มี.ค. 60 - นักศึกษารหัส 57-59 ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
- นักศึกษารหัส 59 ติดตอขอแกรายวิชาที่ไดผลการเรียน "I" กับอาจารยผูสอนของภาคการศึกษาที่
1 - 24 มี.ค. 60
1/2559
- นักศึกษารหัส 57-58 ติดตอขอแกรายวิชาที่ไดผลการเรียน "I" กับอาจารยผูสอนของภาคการศึกษา
1 มี.ค. - 25 ส.ค. 60
ที่ 1/2559
1 มี.ค. 60
- วันเปดภาคการศึกษาที่ 2/2559 (นักศึกษากลุม B)
1 มี.ค - 31 พค 60 - ออกฝกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (นักศึกษากลุม A)
1 - 14 มี.ค. 60 - นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- วันสุดทายของการที่อาจารยผูสอนสงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2559 สําหรับนักศึกษา
31 มี.ค. 60
รหัส 59
17 เม.ย. 60
- วันสุดทายที่อาจารยสงตนฉบับขอสอบปลายภาค ที่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
19 เม.ย. 60
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก รวบรวมตนฉบับขอสอบปลายภาค สงมายังสํานักสงเสริม

วิชาการฯ
- สํานักสงเสริมวิชาการฯดําเนินการตรวจสอบคุณภาพขอสอบปลายภาค และสงไปยังศูนยบริการสื่อ
20 เม.ย. - 9 พ.ค. 60
และสิ่งพิมพ
อัดสําเนา
27 เม.ย. 60
- รับ มสด. 6 (สีเขียว) ที่คณะวิทยาการจัดการ
29 - 31 พ.ค. 60 - สอบปลายภาค นอกตาราง (นักศึกษากลุม B)
1 มิ.ย. 60
- วันเปดภาคการศึกษาที่ 2/2559 (นักศึกษากลุม A)
1 มิ.ย - 31 ส.ค 60 - ออกฝกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (นักศึกษากลุม B)
- อาจารยผูสอนสงผลการเรียนของนักศึกษากลุม B ผานระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุปที่
1 - 9 มิ.ย 60
พิมพ
จากระบบและ มคอ.5 ไปยังสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมผลการเรียนของนักศึกษา กลุม B สงสํานักงานคณบดีคณะ
12 มิ.ย 60
วิทยาการจัดการ
เพื่อคณะฯ พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
13 มิ.ย. 60
- คณะวิทยาการจัดการพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา กลุม B
- คณะวิทยาการจัดการนําสงผลการเรียนของนักศึกษา กลุม B ที่พิจารณาอนุมัติมายังสํานักสงเสริม
14 มิ.ย. 60
วิชาการฯ
เพื่อประกาศผลการเรียน
- วันสุดทายของการที่อาจารยผูสอนสงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2559 สําหรับนักศึกษา
31 ส.ค. 60
รหัส 57-58
29 - 31 ส.ค 60 - สอบปลายภาค นอกตาราง (นักศึกษากลุม A)
- อาจารยผูสอนสงผลการเรียนของนักศึกษา กลุม A ผานระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุปที่
1 - 12 ก.ย 60
พิมพจากระบบ
และ มคอ.5 ไปยังสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมผลการเรียนของนักศึกษา กลุม A สงสํานักงานคณบดีคณะ
13 ก.ย 60
วิทยาการจัดการ
เพื่อคณะฯ พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
14 ก.ย 60
- คณะวิทยาการจัดการพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา กลุม A
- คณะวิทยาการจัดการ นําสงผลการเรียนของนักศึกษา กลุม A ที่พิจารณาอนุมัติมายังสํานักสงเสริม
15 ก.ย 60
วิชาการฯ
เพื่อประกาศผลการเรียน
หมายเหตุ
1. นักศึกษา กลุม A หมายถึง นักศึกษาที่ออกฝกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (ชวงเดือนมีนาคมพฤษภาคม) และเรียนในมหาวิทยาลัย (ชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม)
2. นักศึกษา กลุม B หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัย (ชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม)
และที่ออกฝกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (ชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม)
3. ขอสอบสําหรับสอบปลายภาค ทางสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ดําเนินการจัดสงขอสอบรายวิชาละ 2
ชุด (ขอสอบคูขนาน) สําหรับนักศึกษา กลุม B (สอบวันที่ 29 - 31 พ.ค. 60) นักศึกษากลุม A (สอบวันที่ 29 31 ส.ค. 60)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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